
Propozice



Pořadatelé:
KCHČF - Klub chovatelů českých fousků, zapsaný spolek
ČMKU – Českomoravská kynologická unie
ČMKJ – Českomoravská kynologická jednota

Světový pohár českých fousků je mezinárodní 
dvoudenní soutěž určená výhradně pro psy a feny plemene 
český fousek se zadáváním čekatelství CACT a navrhováním 
čekatelství CACIT. Zpracovaný soutěžní řád vychází 
z platného zkušebního řádu pro loveckou upotřebitelnost 
v České republice s tím, že respektuje mezinárodní odlišnosti 
a nepracuje se srstnatou zvěří s výjimkou klidu před srstnatou 
zvěří, neboť v zahraničí drobná srstnatá zvěř není zpravidla s 
ohaři lovena, a proto nejsou psi na drobné srstnaté zvěři 
cvičeni. Považujeme tedy za vhodnější vypuštění práce 
s drobnou srstnatou zvěří, než nutit zahraniční účastníky 
k disciplínám, na které jejich psi nejsou připraveni a 
vycvičeni. Dále obsahuje disciplínu slídění za živou kachnou 
v podobě, ve které s ní Státní veterinární správa České 
republiky vyslovila souhlas.

Na soutěž se mohou přihlásit všichni psi a feny 
českého fouska, a to i bez předchozích zkoušek nebo zkoušek 
lovecké upotřebitelnosti.

Účastníci budou při soutěži rozděleni na mladé 
jedince (psi a feny do stáří 24 měsíců) a na dospělé jedince 
(psi a feny starší 24 měsíců), v jedné skupině může být 
nejvýše 6 psů. Ustanovení Všeobecné části zkušebního řádu o 
nejvyšším počtu 24 psů se nepoužije a soutěže se může 
účastnit libovolný počet psů. Pro každou skupinu psů je nutno 
použít nejméně dva rozhodčí s aprobací pro všestranné 
zkoušky ohařů. Jinak se pro soutěž uplatní přiměřeně 
Všeobecná část zkušebního řádu.
Pokud soutěžící pes nebo fena je hodnocen známkou 0 může 
pokračovat v soutěži jen tehdy, postačí-li známka 0 k zařazení 
do III. ceny, jinak je z dalšího posuzování vyloučen.

Organizers:
KCHČF - Klub chovatelů českých fousků, zapsaný spolek
ČMKU - Českomoravská kynologická unie
ČMKJ – Českomoravská kynologická jednota

The Cesky Fousek World Cup is an international two-day 
competition, open exclusively for males and females of the 
breed Cesky Fousek with candidate of CACT being awarded 
and candidate CACIT being proposed,. The test competition 
rule standards are based on the hunting guidelines in the 
Czech Republic with respect to international differences. 
Therefore, it does not apply to fur animals except for the 
discipline Steady to hare, Furred animals are not usually 
hunted with pointing dogs abroad thus dogs are not trained 
for hunting fur animals. Consequently we preferred to omit 
work with hare rather than force foreign participants because 
their dogs are not trained do to this task.. Competition rules
also include the discipline Track of live duck in conditions 
approved by State Veterinary Administration of the Czech 
Republic.

All Cesky fousek males and females can enroll in the 
competition, even without prior testing or test of hunting 
ability.

Participants in the competition will be divided into young 
dogs (males and females younger than 24 months) and adult 
dogs (males and females older than 24 months), with a 
maximum number of 6 dogs per group. The normal test 
rules of 24 dogs being the maximum allowed in a trial do not 
apply for this competition. Unlimited number of dogs can 
participate. For each group of dogs it is necessary to use at 
least two judges with a certification of universal test 
experience. Otherwise, the competition will adhere to 
General conditions of the Hunting dog test rules of the Czech 
Republic. Competing male or female judged as a 0 in a 
specific discipline can continue the competition only if the 
mark 0 is enough for the III prize, Otherwise it is excluded 
from the assessment.

Organizační výbor soutěže:
Ředitel soutěže: Mgr. Jaroslav Rataj
Jednatel a pověřená osoba: Vojtěch Poslušný
Správce soutěže: Ing. Kadlec, Jan Kahoun

Ekonom soutěže: Lenka Ratajová

Organizing Committee of the competition:
Competition director: Mgr. Jaroslav Rataj
Managing director: Vojtěch Poslušný
Administrator of the competition:
                                                Ing. Kadlec, Jan Kahoun
Economist of the competition: Lenka Ratajová

Pořadatelská služba: 
Členové ČMMJ –OMS Benešov
Členové KCHČF

Organizing service:
Members of ČMMJ – OMS Benešov
Members of KCHČF

Sbor rozhodčích: na návrh KCHČF a OMS Benešov 
deleguje ČMKJ
Vrchní rozhodčí: Josef Tinka

Referee Corps: On a proposal of KCHČF and OMS 
Benešov depute ČMKJ
Chief judge: Josef Tinka

Soutěž je určena výhradně pro české fousky s průkazem 

původu vydaným v členské zemi FCI

The competition is intended exclusively for Cesky 
fouseks, with a pedigree issued by the FCI member 
country

Program:
29.září 2018
Sraz – hotel a restaurace Nová myslivna Konopiště, 
vedle centrálního parkoviště
7:30-8:00 porada rozhodčích
7:00-8:30 registrace psů, veterinární kontrola
9:00 slavnostní nástup zúčastněných zemí a zahájení na 

Program:
29th September 2018
Meeting – hotel and restaurant “Nová myslivna 
Konopiště, next to the central car park
7:30-8:00 judges' meeting
7:00-8:30 registration of dogs, veterinary control
9:00 the solemn arrival of the participating countries



nádvoří zámku Konopiště (Dianina terasa)

9:30 rozlosování účastníků do skupin
10:00 odjezd do honiteb
16:00 – 17:00 ukončení posuzování disciplín prvního 
dne
19:00 – 23:00 společenský večer

30.září 2018
Sraz – hotel a restaurace Nová myslivna Konopiště, 
vedle centrálního parkoviště
7:00-7:30 porada rozhodčích
8:00 nástup účastníků před restaurací Nová myslivna
8:30 odjezd do honiteb
14:00 – 15:00 ukončení posuzování disciplín druhého 
dne
17:00 – 18:00 vyhlášení výsledků, předání cen a 
slavnostní zakončení Světového poháru ČF

and opening ceremony in the courtyard of the castle 
Konopiště (Diana terrace)
9:30 the coin toss of groups
10:00 departure to the hunting grounds
16:00-17:00 ending the first day disciplines assessment

19:00-23:00 party, soiree

30th September 2018
Meeting – hotel and restaurant “Nová myslivna 
Konopiště, next to the central car park
7:00-7:30 judges' meeting
8:00 onset of participants in front of the restaurant
8:30 departure to the hunting grounds
14:00-15:00 ending the second day disciplines 
assessment
17:00-18:00 results announcement, the award ceremony 
and the closing ceremony of the Cesky fousek World 
cup

Na soutěž se mohou přihlásit všichni psi a feny českého 
fouska, a to i bez předchozích zkoušek nebo zkoušek 
lovecké upotřebitelnosti.
Účastníci budou při soutěži rozděleni na mladé jedince 
(psi a feny do stáří 24 měsíců) a na dospělé jedince (psi 
a feny starší 24 měsíců). V jedné skupině může být 
nejvýše 6 psů.
Ustanovení Všeobecné části zkušebního řádu o 
nejvyšším počtu 24 psů se nepoužije a soutěže se 
může účastnit libovolný počet psů.
Pro každou skupinu psů je nutno použít nejméně dva 
rozhodčí s aprobací pro všestranné zkoušky ohařů. Jinak 
se pro soutěž uplatní přiměřeně Všeobecná část 
zkušebního řádu.
Podle rozlosování půjde část psů v sobotu na polní 
práce a v neděli pak nastoupí na vodní práce. Druhá část 
bude v sobotu absolvovat vodní práce a v neděli práce 
polní.
Pokud soutěžící pes nebo fena je hodnocen známkou 0 
může pokračovat v soutěži jen tehdy, postačí-li známka 
0 k zařazení do III. ceny, jinak je z dalšího posuzování 
vyloučen.
Disciplína „Slídění za živou kachnou“ bude zkoušena 
s vyloučením veřejnosti.

All male and female Cesky Fousek can register for the 
competition, even without previous tests or tests of 
hunting use.
Participants will be divided into 1). young individuals 
(up to 24 months of age) and 2). adults (over 24 
months). The maximum number of dogs per group is 
six.
ČMMJ regulation “Testing rules for pointing dogs” 
– general part about maximum number of 24 dogs 
for tests and competition is open for any number of 
dogs.
A minimum of two judges with approval for universal 
test of pointing dogs is necessary for each group of 
dogs. General part of ČMMJ regulations for “Testing 
rules for pointing dogs” will be used for competition.
A coin toss will determine which group of dogs will 
work in the field disciplines on Saturday and water 
disciplines on Sunday. The second group will work at 
water disciplines on Saturday and field disciplines on 
Sunday.
Dogs rated “0”, may continue in competition only if the
“0” still is enough for prize III, if not this dog will 
excluded from the remainder of the test..
Discipline “Track of live duck” will tested with the 
exclusion of the public.

Tituly:
Vítěz Světového poháru českých fousků – mladý 
nejúspěšnějšímu ČF ve stáří do 24 měsíců věku, 
v soutěži (Narozeni 1.10.2016 – 29.11.2017)

Vítěz Světového poháru českých fousků – dospělý 
nejúspěšnějšímu ČF ve stáří nad 24 měsíců věku, 
v soutěži (Narozeni 30.9.2016 a dříve)

CACIT, CACT – nejlepšímu českému fousku v soutěži, 
uspěje-li v I. ceně
Res. CACIT, Res.CACT – druhému nejlepšímu 
českému fousku

Tituly nejsou nárokové a je na sboru rozhodčích, zda 
jsou zadány, či nikoliv. Tituly je možno zadat jen pokud 

Titles:
Cesky Fousek World cup winner – junior
Best ČF age 24 months or younger on the day of 
competition (born 1st October2016 – 29th November 
2017)

Cesky Fousek World cup winner – adult
Best ČF above the age of 24 months on day of 
competition (born 30th September 2016 and older)

CACIT, CACT –best Cesky fousek of competition, if is 
rated in I.price
Res.CACIT, Res.CACT – 2nd best Cesky Fousek of 
competition

The titles are awarded only if criterion of test rules and 



jsou splněna kritéria předepsaná zkušebním řádem a 
směrnicemi FCI.

FCI regulations are fulfill.  It is at the discretion of the 
judge’s board if titles will be award or not based on 
fulfillment of FCI regulations.

Všeobecná ustanovení a ustanovení pořadatele

Vůdce psa se s přihlášeným psem dostaví na místo 
prezence a veterinární přejímky v čase určeném těmito 
propozicemi, přičemž musí být vhodně myslivecky
ustrojen, vybaven loveckou zbraní, pomůckami 
potřebnými k předvedení svého psa a doklady určenými 
zkušebním řádem a zákonnými předpisy.

Není-li vůdce psa držitelem lovecké zbraně, oznámí toto 
pořadateli co nejdříve po obdržení těchto propozic.

Z důvodu identifikace, povinných záznamů a kontroly 
zdravotního stavu psů, předloží vůdce při prezenci a 
veterinární prohlídce psa:

 průkaz původu psa (na přední straně s podpisem 
chovatele, na zadní straně s adresou majitele
psa)

 očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata (s 
vyplněnými identifikačními údaji o majiteli a 
psu a platnou vakcinací)

 doklad o členství v ČMMJ a KCHČF
 lovecký lístek
 zbrojní průkaz
 průkaz používané zbraně

Jedinci bez identifikačního tetování musí být
označeni pouze mikročipy, které odpovídají 
požadavkům mezinárodní normy ISO 11784 nebo 
11785 a nařízení EU. Psi označeni mikročipy 
neodpovídajícími uvedeným normám, které nebude 
možné jiným způsobem identifikovat, nemohou se 
soutěže zúčastnit, přijatý startovní poplatek se v 
takovém případě nevrací.

Vůdce je povinen mít psa pod svým dohledem po celou 
dobu trvání soutěže, zajistit pro něj napájení a krmení a
rovněž se odpovídajícím způsobem podílet na jeho 
ochraně před utrpením. Pes musí být v průběhu soutěže 
upoután na vodítko, mimo doby kdy je sám zkoušen při 
určité disciplíně. Vůdce psa odpovídá také za případné 
škody psem způsobené, pořadatel neručí za poranění 
nebo ztrátu psa. Je zakázáno trestání psa a používání 
donucovacích prostředků. Vůdce musí mít psa na 
hladkém pracovním obojku po celou dobu trvání 
zkoušek, tj. i v době kdy neprobíhají zkušební 
disciplíny. Je zakázáno používání ostnatých obojků a 
obojků stahovacích bez zarážky proti úplnému utažení 
smyčky, používání elektrického obojku aj. korekčních 
aparátů či jejich imitací. Při porušení uvedeného
ustanovení může být vůdce rozhodčím nebo 
pořadatelem ze soutěže vyloučen.

General conditions and regulations of organizers

Handlers of registered dogs enters the place of 
attendance and veterinary surrender at the time 
specified by these propositions and must be 
appropriately attired in hunting clothes, equipped with a
hunting weapon, the tools needed to handle his dog, and 
the documents prescribed by the test rules and statutory 
regulations.

If the handler does not use a hunting weapon or cannot 
shoot, they need to inform organizers as soon as 
possible after receiving these instructions.

For reasons of identification, mandatory records and 
inspection of the health status of the dog, the Handler
shall present at the presence and veterinary 
examination:

 FCI pedigree
 Pet passport (fully filled in with identification 

data of owner, dog and valid vaccinations)
 Document about membership at ČMMJ and 

KCHČF, if are You member
 Hunting license
 Gun license
 License of used weapon
 Insurance for using of hunting gun in Czech 

Republic (will be insured by Czech insurance 
company before competition)

Dogs without identification tattoo must be identified by 
microchip, which is in compliance with the standard of 
international norm ISO 11784 or 11785 and regulations 
of EU. Dogs identified by microchips nonconforming to 
this norm cannot participate of competition, the starting
fee will not return to the payer in this situation. 

The handler is obliged to have their dog under their
supervision throughout the duration of the competition, 
to provide him with drinking and feeding, and also to 
adequately participate in his protection against 
suffering. The dog must be confined during the 
competition on a leash outside the time when it is itself 
tested at a certain discipline. The handler is also 
responsible for any damage caused by the dog, the 
organizer is not liable for injury or loss of the dog. It is 
forbidden to punish a dog and use coercive means.
Handler must have a dog on a smooth work collar 
throughout the duration of the exam, even when there 
are no trial disciplines. It is forbidden to use barbed 
collars and clip collars without stopping against full 
loop tightening, or the use of an electric collar or other 
correction apparatus or their imitation. In the event of a 
violation of this provision, the handler may be excluded 
from the competition by the referees or the organizer.



Vůdce psa může podat protest proti ohodnocení psa jen
tehdy, nebyl-li při zkouškách dodržen zkušební řád.
Protest musí podat ihned písemně po oznámení 
výsledků ocenění z jednotlivých disciplín a rozhodčí jsou
povinni ihned seznámit a následně předat protest 
vrchnímu rozhodčímu a ve spolupráci s ním protest
vyřešit. Vůdce musí před projednáním protestu složit 
jistinu ve výši 1 000 Kč. Jistinu vybírá zástupce 
pořadatelského zajištění a to vždy proti potvrzení, ve 
kterém musí být poučení, že v případě neoprávněného 
protestu peníze propadají ve prospěch pořadatele.
Zprávu o vyřešení protestu zaznamená vrchní rozhodčí 
do přehledu výsledků.

V průběhu soutěže v jednotlivých dnech nesmí být 
vůdce psa pod vlivem alkoholu, psychotropních látek 
nebo drog. V takovém případě mají rozhodčí právo 
vůdce psa ze soutěže vyloučit.

Není přípustné používat při této soutěži jiných zbraní 
než zbraní loveckých.

Vedoucí psů a další účastníci soutěže jsou povinni dbát 
pokynů vedoucích jednotlivých skupin, rozhodčích, 
případně pokynů dalších členů pořadatelského sboru a 
řídit se jimi.

Dále platí veškerá ustanovení Zkušebního řádu pro 
zkoušky lovecké upotřebitelnosti s účinností od 1. 4. 
2014, ve znění pozdějších změn.

Soutěže se mohou účastnit pouze klinicky zdravá 
zvířata, bez zjevných příznaků onemocnění a jen z 
chovů a území, na která se nevztahují nařízená omezení 
pro přesuny zvířat, jichž se uvedené zkoušky týkají. 

Soutěže se nesmí účastnit zvířata, která ve stanovené 
době neprošla veterinární přejímkou nebo nesplňují 
veterinární podmínky. Toto se týká nejen psů, kteří se
soutěže přímo neúčastní a jsou v místě přítomní, ale také 
ostatních druhů zvířat, která se v místech konání soutěže 
nachází. Pořadatel má právo tato zvířata a je 
doprovázející osoby z místa průběhu soutěže vykázat.
Ze soutěže se vylučují psi nemocní, poranění, zesláblí
a podvyživení, dále psi slepí a hluší, feny březí více jak 
30 dnů, feny do 50. dnů po porodu a háravé feny.

Psi chovatelů z ČR musí být doprovázeni pasem nebo
očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes má v
době soutěže platné očkování proti vzteklině, psince a 
parvoviroze.

Handler can only protest a dog's score if the 
competitions regulations had not been followed during 
the tests. The protest must be submitted immediately in 
writing after the award results have been announced, 
and the judges are obliged to immediately inform and 
then hand over the protest to the Chief Judge and, in 
cooperation with him, to resolve the protest. The 
handler must deposit a security of CZK 1,000 before the 
protest. Security chooses a representative of organizing 
reinsurance, always against a confirmation in which it 
must be instructed that in the event of an unjustified 
protest the money will be forfeited to the organizer. A 
report on resolving a protest will be recorded by the 
Chief Judge in the results report.

During a competition on a particular day, the dog's 
handler must not be under the influence of alcohol, 
psychotropic substances, or drugs. In such a case, the 
referee has the right to exclude the dog from the 
competition.

It is not permissible to use weapons other than hunting 
weapons in this competition.

Handlers of dogs and other participants of the 
competition are obliged to follow the instructions of the 
leaders of the individual groups, the referees or the 
instructions of the other members of the organizing 
corps and follow them.

In addition, all provisions of the ČMMJ regulations for 
“Testing rules for pointing dogs” for Hunting 
Approvals shall apply with effect from April 1, 2014, as 
amended.

Only clinically healthy animals may participate in the 
competitions, without obvious signs of disease, and 
only from kennels and territories not subject to the 
restrictions imposed on movements of the animals 
covered by the tests.

Competitions must not involve animals that have not 
undergone a veterinary check in the specified time or do 
not meet the animal health conditions. This applies only 
to dogs that are not directly involved in the competition 
and are present and also to other species of animals 
present at the venue of the competition. The organizer 
has the right to report these animals and accompany 
them from the place of the competition. Sick, injured, 
weak and malnourished, as well as blind and deaf dogs, 
bitches pregnant more than 30 days, females to 50 days 
after birth and females in heat will be excluded from 
competition.

Dogs of breeders from the Czech Republic must have a 
passport or vaccination certificate which indicates that 
the dog has a valid vaccination against rabies, 
Parvovirosis and Distemper at the time of the 



Psi chovatelů z členských zemí EU a třetích zemí musí 
splňovat podmínky dané nařízením Evropského 
parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003 ve
znění pozdějších předpisů.
Přeprava zvířat na soutěž a v průběhu soutěže se řídí 
zákonem 246/1992 Sb., ve znění prováděcích předpisů.

Tyto veterinární podmínky mohou být v případě 
nákazové situace nebo v případě vyhlášení 
mimořádného opatření dle § 54, zák. č. 166/1999 Sb. 
kdykoliv změněny, doplněny nebo nahrazeny jinými 
nebo může být z výše uvedených důvodů konání 
soutěže zrušeno.

competition.

Dogs of breeders from EU members countries and from 
third countries must full fill regulations of European 
parliament and council number 998/2003 from 26th May 
2003 as amended.
Transport of animals to competition and during 
competition must full fill Czech law 246/1992 and as 
amended.

These animal health conditions may be in the case of a 
disease situation or in case of an emergency measure 
pursuant to Czech law § 54, zák. č. 166/1999 Sb at any 
time, amended or supplemented or replaced by others, 
or competition may be canceled for the above-
mentioned reasons.

Ubytování:
Rozhodčí mají v případě dopředu avizovaného zájmu 
zajištěno ubytování.
Ostatní účastníci si ubytování zajistí sami.

Možnosti ubytování pro účastníky a hosty:
nabídka možnosti objednávky ubytování
www.hotel-konopiste.cz
www.ubytovaniuhuberta.eu
www.motelbystrice.cz
www.bedrcpenzion.cz
Penzion Klub pilotů, Bystřice, Nesvačily 13, 25751, tel.: 
723 576 478

Accommodation:
Judges are provided with accommodation in case of 
advance notice.
Other participants will arrange their own 
accommodation.
Accommodation options for participants and guests:
offer accommodation option
www.hotel-konopiste.cz
www.ubytovaniuhuberta.eu
www.motelbystrice.cz
www.bedrcpenzion.cz
Penzion Klub pilotů, Bystřice, Nesvačily 13, 25751, 
tel.: 723 576 478

Doprava: 
 vlastními dopravními prostředky, za pomoci 

zaváděcích vozidel pořadatele

 zahraniční účastníci bez vlastních vozidel budou 
přepravování vozidly pořadatelů

Transport:
 By own means of transport, with the help of 

introductory vehicles of the organizer
 foreign participants without their own vehicles 

will be transported by organizing vehicles



Soudcovská tabulka pro Světový pohár českých fousků

Cesky fousek World cup Judge`s table

Předmět / Discipline Nejnižší známka 
pro cenu / 
Minimum score 
for price

Koeficient 
/ 
Koeficient

Maximální 
počet bodů / 
Maximum
number of 
points

Známka za 
výkon / Score
per 
performance

Počet 
bodů /
Number 
of points

Poznámka 
/ Note

I. II. III.

Práce v poli

1. Společný hon /
Hunting in group

2 1 1 5 20

2. Hledání / Searching -
systém / system

3 2 2 4 16

- rychlost / speed 3 2 2 2 8

- vytrvalost / 
perseverance

3 3 2 3 12

3. Vystavování / Pointing 3 3 2 8 32

4. Postupování /
Advancing

2 1 0 5 20

5. Nos / Nose 3 2 2 10 40

6. Klid před zvěří 
pernatou / Steady to bird

2 1 1 2 8

7. Klid před zvěří 
srstnatou / Steady to
hare

2 1 0 3 12

8. Chování po výstřelu /
Steady to shoot

2 1 1 2 8

9. Dohledávka střelené a
pohozené zvěře pernaté / 
Blind retrieve of shot
and tossed out gamebird

3 2 1 5 20

10. Vlečka se zvěří 
pernatou / Retrieve of a
bird on track

2 1 1 5 20

11. Přinášení zvěře 
pernaté / Retrieve of
gamebird

2 1 1 5 20



12. Poslušnost / 
Obedience

3 2 2 5 20

13. Vodění na řemeni /
Walking on a leash

2 2 1 2 8

Celkem / Total 190 142 94 264

Práce ve vodě / Water 
work

1. Ochota k práci v 
hluboké vodě /
Willingness to work in
deep water

2 1 0 4 16

2. Přinášení kachny z 
hluboké vody / Retrieve 
of duck from deep water

2 1 1 4 16

3. Nahánění a 
dohledávka střelené, 
nebo postřelené kachny 
v rákosí / Driving out in
reed and blind retrieve 
of shot or wounded duck

2 1 1 5 20

4. Dohledávka kachny v 
rákosí / Blind retrieve of 
tossed out duck in reed

2 1 1 5 20

5. Slídění za živou 
kachnou / Hunt after live
duck

2 1 1 8 32

6. Chování na stanovišti 
u vody / Behavior at the 
place by water

2 1 1 2 8

Celkem / Total 58 43 30 112

Nejnižší počet bodů pro 
cenu / Minimum number 
of points for prize

248 185 124

Maximální počet bodů / 
Maximum number of 
points

376

Celkový počet bodů /
Total number of points

Výsledná klasifikace / The final classification cena /
price




